
Sem  Nina in sem bivša dijakinja Srednje zdravstvene in kemijske šole, smer kemijski tehnik.   
 
Moja srednješolska leta so bila zelo posebna. Najbolj jih je zaznamoval Covid-19 in nam vzel kar dve leti 
srednješolskih dogodivščin, pa vseeno imam veliko lepih spominov na srednjo šolo.  
 
Prvi šolski dan na srednji šoli se je zame začel zelo stresno, saj nisem vedela, kaj me čaka, v glavi se mi je porajalo 
milijon vprašanj, ali bom sploh naredila to šolo in ali sem si morda zadala preveč. Vedela sem, da je to poklic, ki me 
veseli in bi ga rada z veseljem opravljala v življenju.  
 
Že sami informativni dnevi so me zelo navdušili, delo v laboratoriju pa mi je bilo enostavno pisano na kožo. Skozi 
moje izobraževanje sem spoznala cel kup novih ljudi, spletla res tesna prijateljstva, s pomočjo profesorjev pa 
pridobila veliko praktičnih in teoretičnih znanj.  
 
Seveda se vsak dijak najbolj boji mature. Joj, kako bom naredil maturo, naj se začnem učiti že septembra? Tudi jaz 
sem imela večkrat pomisleke glede mature. Ker je bilo naše zadnje leto v znamenju korone in šolanja na daljavo, 
sem se mature ustrašila še toliko bolj. Kljub temu sem se učila po svojih najboljših močeh in kar se je dalo redno, 
a pridejo dnevi, ko se ti  enostavno ne da več. Če veš, da si v svoje učenje vložil svoj maksimum, potem je to to in 
lahko si brez skrbi. Enostavno sem se prepustila toku in odpisala maturo z izjemnim dosežkom, za katerega 
enostavno nisem verjela, da ga lahko dosežem. Upala sem, da bom maturo naredila vsaj z odličnim uspehom kot 
sem zaključila vsako leto, na koncu pa me je rezultat maturitetnega spričevala zelo presenetil. Diamantna 
maturantka … Nikoli si nisem predstavljala, da bom dosegla tak uspeh. To mi je dalo vedeti, da sem res bližje 
tistemu, kar si želim početi v življenju.   
 
Vpisala sem se na Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, na kateri mi ta znanja pridejo zelo prav, čeprav so 
tudi na fakulteti vzponi in padci, a verjamem da mi bo uspelo.   
 
Želim vam, da se odločite za kemijsko šolo, če vas kemija zanima. Dandanes se velikokrat dijaki odločijo za to šolo 
na podlagi boljše službe, vendar če vas kemija in kemijsko delo ne veselita, ne boste srečni.   
 
Imejte v mislih, da uspeh ni ključ do sreče. Sreča je ključ do uspeha. Če imate radi svoje delo, boste uspešni.   
 

 


